Avondgebed | thema: rust
Opening
v. : Het is goed de Heer te loven;
a. : en zijn naam te prijzen;
v. : in de morgen wordt zijn goedheid gemeld;
a. : en zijn trouw in de nacht.
Zingen
1. Heer ik kom tot U,
hoor naar mijn gebed.
Vergeef mijn zonden nu,
en reinig mijn hart.
4. Jezus op Uw woord,
vestig ik mijn hoop.
U leeft en U verhoort,
mijn bede tot U.
Drempelgebed
Almachtige God,
alle harten liggen voor U open,
alle verlangens zijn aan U bekend.
Voor U bestaan er geen geheimen.
Zuiver onze harten en gedachten
door de adem van uw Geest,
dat wij U voluit kunnen liefhebben
en Uw naam alle eer aandoen.
Stem ons af op Uw stem
op Uw stilte.
S chriftlezing Hebreeën 4:1-11
1 Aangezien de belofte om binnen te gaan in Gods rust nog steeds van kracht is, moeten we ervoor
waken dat iemand van u ook maar de schijn wekt deze gelegenheid aan zich voorbij te laten gaan.
2 Want aan ons is het goede nieuws verkondigd, net als indertijd aan hen; maar anders dan voor wie
het in geloof aannemen, was het verkondigde woord voor hen niet heilzaam. 3 Omdat wij echter
geloven, gaan we binnen in de rust waarvan eerder sprake was: ‘In mijn toorn heb ik gezworen: “ Nooit
zullen ze binnengaan in mijn rust,”’ – en dat terwijl zijn werk toch al met de grondvesting van de
wereld voltooid werd! 4 Over de zevende dag wordt immers ergens gezegd: ‘En op de zevende dag
rustte God van al zijn werk,’ 5 terwijl hier wordt gezegd: ‘Nooit zullen ze binnengaan in mijn rust.’
6 Het staat dus vast dat er wel mensen in kúnnen binnengaan. En omdat zij aan wie vroeger het goede
nieuws verkondigd is, er vanwege hun ongehoorzaamheid niet zijn binnengegaan, 7 legt God nu
opnieuw een dag vast, een ‘vandaag’, waarover hij, zoals eerder is opgemerkt, lange t ijd later David
heeft laten zeggen: ‘Horen jullie vandaag zijn stem, wees dan niet koppig.’ 8 Was de rust hun al door
Jozua gegeven, dan zou God daarna niet meer over een andere dag hebben gesproken. 9 Er wacht het
volk van God dus nog steeds een sabbatsrust. 10 En wie is binnengegaan in zijn rust, vindt rust na zijn
werk zoals God na het zijne. 11 Laten we dus alles op alles zetten om te kunnen binnengaan in die
rust, en zo voorkomen dat ook maar iemand dit voorbeeld van ongehoorzaamheid volgt en te gronde
gaat.

[stilte]

Citaat
“Fishermen must mend their nets and we must, every now and then, repair our mental states
and set our machinery in order for future service. It is wisdom to take occasional furloughs. In
the long run, we shall do more by sometime doing less”. (C.H. Spurgeon)
Gedicht ‘Onthaasting’
In stilte kan ik beter horen.
Knielend zal ik hoger staan.
M ijn hart wordt lichter dan tevoren.
Ik hoor Gods woord:
‘Ik zal altijd met je gaan’
(Otto de Bruijne)
Gebeden
vrije gebeden, afgesloten met een gemeenschappelijk Onze Vader
Zingen

Zegen
v. : De vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in
Jezus Christus, onze Heer.
a. : Amen.

